Concurso “SOLUM NOSTRUM”
2015: ANO INTERNACIONAL DO SOLO
Regulamento
1. Âmbito
2015 foi nomeado pela FAO como Ano Internacional dos Solos. Trata-se de uma tentativa de
sensibilizar o mundo para a riqueza e fragilidade deste recurso.
Nesta perspetiva, a área científica de geociências da Escola Superior Agrária de Santarém
inicia a sua participação no ano internacional do solo, mobilizando todos os seus estudantes
para a participação neste concurso. Pretende-se desta forma alertar a população para a
importância dos solos, sua preservação e recuperação.
Os melhores trabalhos serão premiados e selecionados para a realização de exposições
(dentro e fora da ESAS) de forma a divulgar estes assuntos junto a alunos do ensino básico e
secundário bem como aos agricultores da região.

2. Objetivo
Elaboração de um poster alusivo à importância dos solos que alerte para os problemas de
degradação e contaminação aos quais os solos se encontram sujeitos e para a importância
da sua preservação e recuperação.

3. Participantes
O concurso está aberto a todos os estudantes inscritos na ESAS no ano letivo de 2014/2015.

4. Candidaturas
1. Podem participar neste concurso alunos individuais ou grupos de alunos, com um
máximo de quatro elementos por grupo.
2. O poster deve ter as dimensões de 90 cm x 120 cm e nele deverá constar o nome do(s)
autor(es) e da ESAS bem como fazer referência ao ano internacional do solo. Deve ser
entregue em formato eletrónico (pdf).
3. Após apreciação do júri, serão premiados os três melhores posters.

4. Os 10 posters melhor classificados serão impressos e poderão ser expostos nos sites de
internet oficiais da ESAS, em locais públicos ou dentro dos espaços da ESAS, durante o
Ano Internacional dos Solos.

5. Júri
O júri é constituído por um representante da Direção da ESAS, pelo presidente do
Departamento de Ciências Agrárias e Ambiente, por dois elementos da área científica de
Geociências e por um elemento da APOSOLO (Associação Portuguesa de Mobilização e
Conservação do Solo).
O poster é avaliado segundo os seguintes critérios: qualidade pedagógica (25%), rigor
científico (25%), impacto (25%) e criatividade (25%), numa escala de 0 a 20 valores.

6. Prémios
1º classificado: cartão oferta no valor de 100 €
2º classificado: cartão oferta no valor de 75 €
3º classificado: cartão oferta no valor de 50 €
Todos os projetos admitidos a concurso terão um certificado de participação e constarão no
suplemento ao diploma.

7. Calendarização e submissão das candidaturas
O envio dos posters decorre de 16 de Março a 27 de Abril de 2015.
Os concorrentes têm de submeter a sua candidatura para o endereço de email
solosconcurso@gmail.com, enviando a ficha de inscrição devidamente preenchida. A
submissão dos posters deve ser feita para o mesmo endereço.
Os participantes serão notificados da decisão do júri sobre os trabalhos vencedores através
de email em 5 Maio e a entrega dos prémios será realizada a 7 de Maio.

8. Disposições finais
O júri pode optar por não atribuir algum dos primeiros prémios, caso considere que não
haja qualidade suficiente em qualquer dos trabalhos apresentados.
Da decisão do júri não há apelo.
Para aspetos não previstos no regulamento, a decisão do júri é soberana.

